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Szanowni Czytelnicy,

Witamy Państwa w Nowym Roku. Okres świąteczno – zimo-
wy w naszej Gminie to czas spotkań opłatkowych i wigilij-
nych. To również czas refleksji i podsumowań. W tym nu-
merze naszego pisma pragniemy przypomnieć Państwu o 
wydarzeniach z grudnia minionego roku. Wracamy do pięk-
nych spotkań wigilijnych, do radości dzieci płynącej wizyt 
Mikołaja w poszczególnych sołectwach. Cieszymy się, że te 
tradycje zostają podtrzymywane, że możemy, choć przez 
chwilę, pobyć razem i nacieszyć się swoim towarzystwem.
Mówiąc o tradycjach, warto wspomnieć o balu przebie-
rańców organizowanym przez Gminne Koło Emerytów, któ-
ry,  jak co roku, połączony został z Dniem Babci i Dziadka. 
Święto to celebrowane jest w wielu sołectwach naszej Gmi-
ny, w tym numerze przedstawiamy relację z obchodów 
we Frący. Wspominając te wydarzenia pragniemy złożyć 
wszystkim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, zdro-
wia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności i radości z wnucząt!

Przełom grudnia i stycznia to wiele imprez o charakterze spor-
towo-kulturalnym. Większość tego typu wydarzeń to spo-
tkania radosne. Niestety nie wszystkie. Nie zapominamy o 
tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Gdańsku. 
W tym wydaniu zatrzymamy się chwilę przy tej uroczystości.

Ponadto dowiedzą się Państwo o zbliżających się wyborach so-
łeckich, znajdą Państwo terminy i miejsca poszczególnych zebrań. 
Zachęcamy też do udziału w akcji poboru krwi, o której również do-
wiecie się Państwo z naszego pisma. Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja
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Gmina Smętowo Graniczne 
pochwalić się może działalno-
ścią licznych organizacji po-
zarządowych. Jedną z nich, 
prężnie się rozwijającą, jest 
Polski Związek Emerytów                             
i Rencistów – Koło w Smętowie. 
Grupa ta chętnie angażuje się
w organizację wielu imprez na
terenie Smętowa Graniczne-
go i okolic. Jedną z 
nich jest Dzień Babci                                                                      
i Dziadka połączony z ba-                                              
lem przebierańców.
W związku wyżej wspomnianą 
imprezą 24 stycznia, w jednej z 
sal Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym zgromadzili się 
członkowie Koła, by wspólnie 
świętować. Spotkanie 
rozpoczęła Przewodnicząca 
Zarządu, pani Barbara Galant, 
która przywitała wszystkich 
zebranych i zaprosiła do 
wspólnej biesiady. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli 
się Zastępca Wójta Gminy 
Smętowo Graniczne, pan 
Jerzy Scharmach, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym, pan Bartłomiej 
Kozłowski oraz Sołtys wsi 
Smętowo Graniczne, 
pani Renata Włodarczak. 
Następnie przedstawione 
zostały sprawozdania z 
działalności Koła w minionym 
roku. Jak się okazuje, Koło 
liczy sobie 126 osób, w tym 

100 kobiet i 26 mężczyzn. 
Warto również dodać, że 26 
osób spośród członków koła 
to osoby po 80 roku życia, 
a 5 po 90 roku życia. Wśród 
zaproszonych gości znalazła 
się także najstarsza członkini 
Koła, licząca sobie 94 wiosny, 
Pani Helena Antczak. Zanim 
rozpoczęła się biesiada 
uczczono pamięć zmarłych 
członków Koła minutą ciszy. 

Wiecznie młodzi Seniorzy

Dzień Babci i Dziadka to 
nie jedyna impreza, która 
organizowana jest przez 
Koło Emerytów. Na stałe w 
gminny kalendarz wpisały 
się również wydarzenia, 
takie jak: Dzień Kobiet, Noc 
Świętojańska, Dzień Seniora 
oraz Wigilia. Wszystkie te 
przedsięwzięcia nie mogłyby 
się jednak odbyć, gdyby 
nie pomoc pracowników 

Gminnego  Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w 
Smętowie Granicznym, z 
dyrektorem, Bartłomiejem 
Kozłowskim na czele, o czym 
nie zapomniała wspomnieć 
Pani Przewodnicząca.  Koło 
nie tylko organizuje wyżej 
wymienione imprezy, ale 
również różnego rodzaju 
wycieczki. 

cd. na str. 4

TEMAT Z OKŁADKI
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Ponadto nasi Emeryci promu-
ją Gminę Smętowo Graniczne 
podczas Spartakiady w Staro-
gardzie Gdańskim oraz wielu 
innych spotkań. Jesteśmy im 
za to ogromnie wdzięczni! Jak 
wiadomo, przy Kole działa 
również Chór Złota Jesień, któ-
ry z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka przygotował niezwykły 
program. Tym razem nie był 
to popis umiejętności wokal-
nych, a kabaret! Ku radości 
zebranych gości członkowie 
chóru wzbogacili swój występ 
w piękne stroje, dając tym sa-
mym zachętę zebranym do 

przygotowania przebrania w 
przyszłym roku. Każda osoba, 
która zdecydowała się przy-
być na spotkanie w kostiumie 
otrzymała upominek od Za-
rządu Koła. Tańcom i uśmie-
chom nie było końca. Nasi 
seniorzy powinni być wzorem 
dla młodzieży, jak pięknie 
można się bawić! Wszystkim 
członkom Koła i jego sympa-
tykom życzymy wszelkiej po-
myślności, zdrowia i samych 
serdeczności. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na Dzień Kobiet!

Agata Ziorkiewicz

4
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Wraz z Nowym Rokiem Mieszkańcy Gminy Smętowo Gra-
niczne usłyszeć mogli wieści dotyczące długo oczeki-
wanej przez wszystkich inwestycji tj.: „Przebudowa drogi 
gminnej na odcinku Smętowo Graniczne - Smętówko - Ko-
pytkowo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”.

Dnia  3 stycznia została podpisana umowa na wycinkę drzew 
na trasie Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo, 
której realizacja powinna się zakończyć do 23 lutego br. To 
pierwszy etap wspomnianej wyżej inwestycji. Za utrudnienia 
w ruchu jezdnym i pieszym przepraszamy, jednocześnie pro-
simy o zachowanie szczególnej ostrożności. Natomiast w ter-
minie do 30 sierpnia 2019 roku zakończy się drugi etap zwią-
zany z samą przebudową drogi wraz z budową ciągów pie-
szo – rowerowych. Niech wykonanie tej inwestycji będzie dla 
Gminy Smętowo Graniczne prognozą na dobry i owocny rok!

Red.

Dobre wieści inwestycyjne

Poniżej wymienione zostały terminy 
oraz miejsca zebrań w poszczegól-
nych sołectwach:
- Smętowo Graniczne – 12.02.2019 r. o 
godzinie 18:00 w remizie OSP Smętowo 
Graniczne
- Kamionka – 20.02.2019 r. o godzinie 
18:00 w świetlicy wiejskiej
- Frąca – 25.02.2019 r. o godzinie 17:00 w 
świetlicy wiejskiej
- Luchowo – 26.02.2019 r.  o godzinie 
11:00 w  GOKSiR w Smętowie Gr.
- Lalkowy - 28.02.2019 r. o godzinie 19:00 
w świetlicy wiejskiej
- Stara Jania – 01.03.2019 r. o godzinie 
18:00 w świetlicy wiejskiej
- Rynkówka – 04.03.2019 r. o godzinie 
16:00 w świetlicy wiejskiej
- Bobrowiec – 05.03.2019 r. o godzinie 
17:00 w świetlicy wiejskiej
- Smętówko – 07.03.2019 r. o godzinie 
18:00 w świetlicy wiejskiej
- Kościelna Jania – 11.03.2019 r. o godzi-
nie 18:00 w świetlicy wiejskiej
- Leśna Jania – 12.03.2019 r. o godzinie 
17:00 w świetlicy wiejskiej
- Kopytkowo – 13.03. 2019 r. o godzinie 
18:00 w szkole podstawowej

Wybory Sołtysa

Drodzy Mieszkańcy!
W roku 2018 w całej Polsce popularna była akcja 
społeczna „100 litrów krwi na 100-lecie Niepodle-
głości”. Oczywiście, mam nadzieję, że i w Smętowie 
Granicznym, 9 marca, będziemy mogli pochwa-
lić się rekordową ilością oddanej przez naszych 
mieszkańców krwi. Będzie to jedna z akcji, które 
wpisują się w Ogólnopolski Jubileusz Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Dawniej znaczenie 
krwi było inne ponieważ przelewano ją na polach 
bitewnych i była ona symbolem walki, dzisiaj jest 
niezbędnym elementem życia, które jest zagrożo-
ne i które może być ocalone, a co należy zrobić: 
wystarczy wsiąść do ambulansu.  To bezbolesny 
sposób niesienia pomocy, a przecież korzystając 
z tej możliwości ratujemy ludzkie życie. Mieszkań-
cy Gminy Smętowo Graniczne dobrze wiedzą, że 
tworzymy ją wspólnie. Nas wszystkich łączy krew, 
która ratuje życie. Razem możemy zdziałać wię-
cej, zebrać więcej krwi dla potrzebujących i ura-
tować więcej osób! Dlatego zapraszam wszyst-
kich Państwa, których stan zdrowia na to pozwa-
la, do oddania krwi w dniu 9 marca w godzinach 
9:30-13:30, ambulans będzie umiejscowiony przy 
budynku Urzędu Gminy  w Smętowie Granicznym, 
ul. Dworcowa 10. „Każda kropla krwi jest cenna!” 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
Anita Galant

Zbliża się termin wyborów 
sołtysów i członków Rad So-
łeckich w poszczególnych 
miejscowościach. W związku 
z tym  uprzejmie informuje-
my o zebraniach sołeckich, 
których harmonogram za-
mieszczony został poniżej. 
W porządku każdego z ze-
brań znajedzie się między 
innymi sprawodanie ustę-
pującego sołtysa i rady so-
łeckiej minionej kadencji.
Przed głosowaniem zebrani 
mieszkańcy poszczególnych 

sołectw zgłaszać będą kandy-
datów na stanowisko sołtysa. 
Po przeprowadzonym głow-
sowaniu i ogłoszeniu wyni-
ków nastąpi analogiczny wy-
bór członków rad sołeckich.  
Nie zabraknie również czasu 
na wolne wnioski. Więcej in-
formacji znajdą Państwo w 
Zarządzeniu nr 7/2019 Wójta 
Gminy Smętowo Graniczne z 
dnia 24 stycznia 2019 r., które 
zamieszczone zostało na stro-
nie bip.smetowograniczne.pl

Red.
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03 XII 2018r.

Z kalendarza Wójta

Posiedzenie zarządu Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

05 XII 2018r.

06 XII 2018r.

15 XII 2018r.

14 XII 2018r.

07 XII 2018r.

16 XII 2018r.

08 XII 2018r.

17 XII 2018r.

09 XII 2018r.

18 XII 2018r.

10 XII 2018r.

12 XII 2018r.

Seminarium pn. „Zadania i 
obowiązki organów samorzą-
du terytorialnego”.

Rada Rodziców w Zespole 
Szkół w Smętowie Granicz-
nym.

Mikołaj w Gminie Smętowo 
Graniczne.

Otwarcie Strefy Aktywności 
przy GOKSIR.

Spotkanie Wigilijne w Szkole 
Podstawowej w Smętowie 
Granicznym.

Spotkanie opłatkowe sołty-
sów Powiatu Starogardzkiego 

Mikołajkowy Turniej Piłki Noż-
nej.

Spotkanie opłatkowe sołec-
two Leśna Jania.

Spotkanie wigilijne sołectw: 
Kościelna Jania i Stara Jania.

Samorządowe spotkanie 
opłatkowe z Biskupem Diece-
zjalnym.

Zarząd OSP w Starogardzie 
Gdańskim.

Posiedzenie Komisji Wspól-
nych.

Spotkanie z przewodniczący-
mi KGW z terenu Gminy Smę-
towo Graniczne.

Finałowy Turniej Tenisa Stoło-
wego.

Spotkanie opłatkowe we Frą-
cy, Smętówku  i Rynkówce.

Wigilia Sołecka w Lalkowych.

XXXIII Walne Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia LGD 
„Chata Kociewia”.

Spotkanie opłatkowe WTZ 
Lalkowy.

Spotkanie ZGW.

III zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny.

19 XII 2018r.
Spotkanie wigilijne „Tęcza”.

20 XII 2018r.

Spotkanie opłatkowe Chóru 
„Złota Jesień”.

28 XII 2018r.
Podpisanie umowy dot. 
dowozów szkolnych z firmą 
Mateobus.

17 I 2019r.

Spotkanie PUS Kwidzyn.

18 I 2019r.

Światełko do nieba w hołdzie 
zamordowanemu Prezyden-
towi Gdańska, Pawłowi Ada-
mowiczowi

Posiedzenie Komisji Wspól-
nych.

21 I 2019r.

22 I 2019r.

14 I 2019r.

10 I 2019r.

04 I 2019r.

Spotkanie robocze Związku 
Gmin Wierzyca.

Spotkanie z PUS Kwidzyn.

Spotkanie z dyrektorami pla-
cówek oświatowych.

Spotkanie w Związku Gmin 
Wierzyca.

13 XII 2018r.

Spotkanie Wigilijne Koła Eme-
rytów.

03 I 2019r.
Spotkanie z Prezesem BS w 
Starogardzie Gdańskim, pa-
nem Zenonem Urbańskim.

Spotkanie z dyrektorem PORT 
Kopytkowo, panem Andrze-
jem Kluczkowskim.

15 I 2019r.

Sesja Młodzieżowej Rady 
Powiatu.

Z KALENDARZA WÓJTA
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Nie od dzisiaj wiadomo, że 
Frąca potrafi się bawić! W 
ostatnim czasie udowodni-
li to Dziadkowie i Babcie z 
tego sołectwa, którzy ce-
lebrując swoje święto ba-
wili się w Dworku we Frący.

Zebranych powitała inicjator-
ka spotkania, Sołtys i Radna 
wsi Frąca, Pani Elżbieta Mu-
szyńska składając wszystkim 
życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Warto dodać, 
że Pani Sołtys zawsze pamięta 
przy takich okazjach o miesz-
kańcach, którzy, zazwyczaj 
z przyczyn zdrowotnych, nie 
mogą uczestniczyć w spotka-
niu. Żeby żadna Babcia, czy 
Dziadek, nie czuli się pominię-
ci, pani Sołtys przygotowała 
dla nich kartki z życzeniami 
oraz słodkie upominki, które 
osobiście wręczyła wspo-
mnianym wyżej osobom. „To 
niezwykle ważne, żeby każ-

Dzień Babci  i Dziadka po frącku

dy mieszkaniec Frący czuł, 
że przynależy do naszej spo-
łeczności, że o nim, czy o niej 
pamiętamy, mimo, że nie 
spotykamy się już przy takich 
okazjach.” - mówi pani Sołtys. 

Prócz przygotowanego przez 
organizatorów poczęstun-
ku na Babcie i Dziadków 
czekała również nietypowa 
atrakcja -  Karaoke. Usłyszeć 
można było wiele znanych i 

lubianych przebojów muzy-
ki rozrywkowej w wykonaniu 
uczestników imprezy.  Spotka-
nie zorganizowane we Frący 
było doskonałą okazją do 
integracji dla mieszkańców, 
pojawiły się na nim bowiem 
osoby z wieloletnim stażem 
w „dziadkowaniu” oraz te, 
które od niedawna cieszą się 
tytułem Babci, czy Dziadka. 
Mieszkańcy Frący po raz kolej-
ny udowodnili, że bawić może 

się każdy, bez względu na wiek.
Już niebawem kolejne święta, 
które nie zostaną pominięte w 
poszczególnych sołectwach 
Gminy Smętowo Graniczne. 
Zapraszamy do śledzenia na-
szej strony internetowej (www.
smetowograniczne.pl), z pew-
nością udostępnione zostaną 
na niej szczegółowe relacje 
z poszczególnych wydarzeń. 

Agata Ziorkiewicz

Wieści z SP w Smętowie Gr

Mamy dobrych informaty-
ków
76 uczniów z województwa 
pomorskiego zostało zakwa-
lifikowanych do finału wo-
jewódzkiego Kuratoryjnego 
Konkursu Informatycznego, 
wśród nich jest Daniel Ja-
kóbiak uczeń klasy 8 Szkoły 
Podstawowej im. ks.Pawła 
Szynwelskiego. Z klas gimna-
zjalnych do finału zakwalifiko-
wał się Nikodem Rękiewicz. 
Gratulujemy!

Alicja Cejrowska

Szkolna świetlica działa 
prężnie
W grudniu w naszej świetli-
cy trwały przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Dzieci aktywnie brały udział 
w strojeniu choinki. Były na 
niej aniołki, małe mikołajki. 
kolorowe światełka, które 
przypominały nam, że roz-
poczyna się magiczny czas. 
Dekorowaliśmy sale, żeby 
poczuć świąteczny klimat. W 
ramach zajęć uczniowie ma-
lowali farbami zimowe pejza-
że, wyklejały postać Mikołaja, 
sklejały kolorowe łańcuchy, 
dekorowały styropianowe 
bombki. Nie zabrakło kolęd 
i rozmów o zwyczajach bo-
żonarodzeniowych. Styczeń 
w świetlicy poświęcony był 
seniorom.Dzieci bardzo za-
angażowały się w przygo-
towania do święta babci i 
dziadka. Samodzielnie wy-
konywały laurki, w których 
pisały życzenia. Wymyślały 
wierszyki i rymowanki. Dzieci 
nauczyły się piosenki "Babcia 
tańczy rokendrola", malowa-
ły portrety swoich dziadków i 
opowiadały o najfajniejszych 
przygodach i zabawach, 
jakie przeżyły z dziadkami. 

Wioleta Świderska

Biblioteka
w nowej
siedzibie
Uprzejmie informujemy, iż 
Gminna Biblioteka Publicz-
na, a dokładjniej jej  filia 
w Kopytkowie od niedaw-
na działa w nowej lolaliza-
cji.  Czytelników zapraszamy 
zatem do Ośrodka Zdro-
wia Medical w Kopytkowie.

Mamy nadzieję, że nowe 
położenie biblioteki pozy-
tywnie wpłynie na poziom 
czytelnictwa w naszej Gmi-
nie. Jednocześnie składamy 
ogromne podziękowania 
Pani Dyrektor i Pracownikowi 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
za tak sprawną koordyna-
cję przeniesienia zasobów 
placówki w nowe miejsce.

Red.
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Spotkania

świąteczne

w Gminie 

Smętowo 

Graniczne: Kamionka

Lalkowy Frąca

Wigilia Sołecka 2018 Dnia 16 grudnia 2018 roku w 
świetlicy wiejskiej w Lalko-
wach odbyła się Wigilia So-
łecka.

Licznie przybyłych mieszkań-
ców przywitała sołtys wsi Pani 
Irena Muszyńska. Wysłuchaw-
szy modlitwy powszechnej 
i Ewangelii podzielono się 
opłatkiem, po czym wszyscy 
razem zasiedliśmy do stołu, na 
którym pojawiły się tradycyj-
ne wigilijne potrawy : barszcz 
czerwony, sałatka jarzynowa, 
pierogi, ryba po grecku, ła-
zanki z kapustą i grzybami.

   Dzieci ze świetlicy wiejskiej 
w Lalkowach zaprezentowa-
ły tradycje obchodów Świąt 
Bożego Narodzenia, a Pa-
nie z KGW Lalkowy oraz chór 
"Złota Jesień" zadbali o opra-
wę  muzyczną wydarzenia 
wyśpiewując kolędy. Pojawił 
się także św. mikołaj z drob-

nym slodkim upominkiem. 
Organizatorami tego piękne-
go wydarzenia byli: Stowarzy-
szenie "Towarzystwo Przyjaciół 
Lalków", Rada Sołecka wsi Lal-
kowy, Świetlica Wiejska, KGW 
Lalkowy, Parafialny Zespół 
Caritas, GOKSiR Smętowo Gr. 
 
Z tego miejsca pragniemy 
podziękować sponsorom tej 
pięknej uroczystości : Stowa-
rzyszeniu "Towarzystwo Przyja-
ciół Lalków", Radzie Sołeckiej 
wsi Lalkowy, Pani Karolinie 
Rembilas, KGW Lalkowy, Pa-
rafialnemu Zespołowi Caritas,  
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych.  

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie! 
 

Joanna Bukorzycka-Ziemer
Izabela Muszyńska
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Święty Mikołaj w Gminie Smętowo Graniczne

Z ŻYCIA GMINY



GMINA SMĘTOWO GRANICZNE - MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY

Tradycją jest, że w kościele 
parafialnym pod wezwaniem 
Ciała i Krwi Pańskiej w Smę-
towie Granicznym organi-
zowany jest Konkurs Kolęd i 
Pastorałek im. ks. Pawła Szyn-
welskiego. W tym roku wyda-
rzenie to odbyło się w Uroczy-
stość Trzech Króli nabierając 
w ten sposób szczególnego 
charakteru. Tak więc 6 stycz-
nia o godzinie 14.00 miesz-
kańcy Gminy zebrali się w ko-
ściele, by wspólnie wsłuchać 
się w dźwięki tradycyjnych 
polskich kolęd i pastorałek.

Na smętowskiej scenie zapre-
zentowali się artyści w czte-
rech różnych kategoriach. 
Solistów podzielono na dwie 
grupy wiekowe: pierwsza 
z nich obejmowała dzieci 
od zerówki do klasy trzeciej 
szkoły podstawowej, nato-
miast druga to uczniowie 
klas od czwartej do szóstej. 
Ponadto wystąpiły także gru-
py dziecięco-młodzieżowe 
oraz zespoły osób dorosłych. 
Zebrana publiczność mogła 
podziwiać nie tylko śpiew ar-
tystów, ale również i grę na 
różnych instrumentach. Kon-
kurs co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem, zarówno 
ze strony wykonawców, jak i 
zgromadzonej publiczności. 
To szczególny powód do ra-
dości dla organizatorów tego 
przedsięwzięcia, którymi są: 
Parafia Smętowo Granicz-
ne, Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd 
Gminy.  Należy pamiętać, że 
pomysłodawcą i inicjatorem 
spotkania jest Parafia z Księ-
dzem Proboszczem, Leszkiem 
Kozłowskim, na czele. W Jury 

Trzej Królowie w śpiewnej odsłonie

zasiadły: Anita Galant, Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Barbara Szczygieł, Przewodni-
cząca Rady Gminy oraz Ma-
riola Jeziorska, animator kultu-
ry przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji. Należy 
nadmienić, że wykonawcy 
postawili poprzeczkę niezwy-
kle wysoko, dlatego członki-
nie jury miały bardzo ciężkie 
zadanie. Sprostały jednak 
temu wyzwaniu, w związku z 
czym ogłoszono wyniki, które 
zamieszczone zostały poniżej. 
Nagrody dla laureatów kon-
kursu wręczyła Pani Wójt, Ani-

ta Galant oraz Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Pan Bartłomiej Ko-
złowski. Nagrodę Publiczności 
przyznano w tym roku rodzinie 
państwa Went, a jako, że zo-
stała ona ufundowana przez 
Parafię, zaszczyt jej wręczenia 
przypadł Księdzu Proboszczo-
wi. Smętowskie kolędowanie 
stało się już tradycją i na do-
bre zagościło w parafialno-
-gminnym kalendarzu imprez, 
tak więc śmiało możemy na-
pisać - do zobaczenia za rok!

Agata Ziorkiewicz

Wyniki VII Konkursu 
Kolęd i Pastorałek

w Smętowie
Granicznym:

SOLIŚCI O – III SP:
I miejsce: Maja Kwiatek

II miejsce: Damian
Koślicki

III miejsce: Nadia
Muszyńska

Wyróżnienie: Rafał
Zielonka

SOLIŚCI IV – VI SP:
I miejsce: Julia

Urbańska
II miejsce: Zofia Piontek

III miejsce: Nikola
Potrykus

ZESPOŁY DZIECIĘCE
I MŁODZIEŻOWE:

I miejsce: duet Oliwia 
Stawicka i Zofia Gó-
rzyńska z SP Kopytkowo

II miejsce: kl. Ib
Aleksandra Górzyńska, 
Maja Klein, Franciszek 
Szczygieł, Oliwier Trzciń-
ski, Natalia Gretkowska 

z SP Smętowo Gr.
III miejsce: kl. Ib

Lena Kinder, Sabi-
na Czarnotta, Pauli-
na Bratkowska, Emilia 

Czarnecka z SP
Smętowo Gr.

ZESPOŁY OSOBY
DOROSŁE:

I miejsce: rodzina Went 
ze Smętowa
Granicznego

II miejsce: Chór „Złota 
Jesień” ze Smętowa Gr.

Wiesz jaki to budynek?
Jeśli tak, napisz na: promocja@smetowogranicze.pl
Czekają nagrody!

UWAGA - KONKURS!
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W niedzielę 13 stycznia 
świat się zatrzymał. Całą 
Polską wstrząsnęła informa-
cja o ataku na Prezydenta 
Gdańska, Pawła Adamo-
wicza. Dzień później do-
tarła do nas wiadomość, 
najgorsza z możliwych...
 
Do dnia pogrzebu Pana Pre-
zydenta wszyscy staliśmy się 
Gdańszczanami, dlatego też 
i w Smętowie Granicznym po-
stanowiono uczcić pamięć 
Zmarłego. W tym celu, w pią-
tek, 18 stycznia, Mieszkańcy 
zebrali się pod Urzędem Gmi-
ny w Smętowie Granicznym, 
by wspólnie pomodlić się w in-
tencji śp. Pawła Adamowicza.

Spotkanie rozpoczęła Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Pani Anita Galant, która w 
kilku słowach  poddała re-
fleksji wydarzenia ostatnich 
dni. Następnie uczczono pa-
mięć Zmarłego minutą ciszy. 
W tej krótkiej chwili Mieszkań-
cy Smętowa i okolic zjedno-
czyli się w niemym proteście 
przeciwko agresji i przemocy. 

Wśród osób, które przyby-
ły do Smętowa Graniczne-
go, w ten zimowy wieczór, 
znaleźli się Starosta Powiatu 
Starogardzkiego, Kazimierz 
Chyła, Radni Powiatu Staro-
gardzkiego, Jurand Kolaska i 
Lech Kolaska oraz Proboszcz 
Smętowskiej Parafii, Ksiądz 
Leszek Kozłowski. Tego dnia 

W hołdzie Prezydentowi Gdańska

słowa okazały się być zbęd-
ne. Ogrom tragedii, do któ-
rej doszło w Gdańsku jest nie 
do pojęcia dla każdego z 
nas. Zebrani wsłuchując się w 
piosenkę „Sound of silence”, 
która stała się swego rodza-
ju hymnem ku czci zmarłego 
Pana Prezydenta, mieli okazję 
do chwili refleksji. Najprawdo-
podobniej każdy z obecnych 
starał się zrozumieć, jak mo-
gło dojść do aktu tak bestial-
skiej przemocy. I najprawdo-

podobniej nikt, odpowiedzi 
na to pytanie nie znalazł... 

Następnie odpalono symbo-
liczne „światełko do nieba”, 
które przy każdym następ-
nym finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy koja-
rzone będzie ze śp. Pawłem 
Adamowiczem. Spotkanie 
zakończono zapaleniem zni-
czy pod zdjęciem Pana Pre-
zydenta. W tym momencie 
moglibyśmy już rozejść się do 

domów, coś jednak trzymało 
nas przy fotografii Zmarłego...

Mieszkańcy po raz kolejny 
pokazali, jak wielkie mają ser-
ca, licznie przybywając na to 
spotkanie. I choć okoliczności 
były tragiczne, cieszymy się, 
że mogliśmy być razem w 
tych ciężkich chwilach. Tym 
gestem udowodniliśmy, że 
jak śpiewał Czesław Niemen: 
„ludzi dobrej woli jest więcej.”!
 Red.
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Tegoroczne Mikołajki w 
Smętowie Granicznym 
były szczególnie bogate w 
atrakcje. Wszystko za spra-
wą Strefy Aktywności przy 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji, której 
uroczyste otwarcie miało 
miejsce 6 grudnia 2018 r. 
Spotkanie rozpoczął dyrektor 
GOKSiR, Bartłomiej Kozłowski, 
który przedstawił wszystkim 
zebranym kulisy powstania  
placu. Inwestycja została-
zrealizowna w ramach pro-
gramu Ministerstwa Sportu i 
Turystyki  - Otwarte Strefy Ak-
tywności, przez firmę Magic 

Garden z Pakości. Wartość in-
westycji to : 97112.19 zł z cze-
go 50% z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki i 50% z budżetu 
Gminy Smętowo Graniczne. 
Następnie głos zabrał Pro-
boszcz miejscowej parafii, 
Ksiądz Leszek Kozłowski, który 
dokonał poświęcenia obiektu.  

W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście, a wśród 
nich: Zastępca Wójta, Jerzy 
Scharmach, sekretarz Gminy, 
Rafał Libiszewski oraz Renata 
Włodarczak, sołtys wsi Smęto-
wo Graniczne. Jednakże oso-
bami, które najbardziej nie 
mogły doczekać się wejścia 

na teren strefy byli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w 
Smętowie Granicznym. To im 
przypadło w udziale zerwa-
nie wstęgi i, po raz pierwszy, 
wkroczenie na teren placu. 

Przyrządy znajduące się w 
obrębie Otwartej Strefy Ak-
tywności skierowane są do 
różnych grup wiekowych, 
czego  dowodem mogą być 
zdjęcia zamieszone tuż obok. 
Jako, że uroczystość mia-
ła miejsce w Mikołajki, nie 
zabrakło również, drogiego 
dzieciom, solenizanta, który 
poczęstował ich słodyczami. 

Red.

Strefa Aktywności przy GOKSiR  otwarta
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Finał Turnieju Tenisa Stołowego 
pod patronatem Wójta Gminy 
Smętowo Graniczne Anity Ga-
lant, odbył się 15 grudnia 2018 
r. w miejscowości Kopytkowo.

 Organizatorami byli Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Smętowie Gr., Rada 

Finałowy Turniej Tenisa Stołowego

Wyniki poszcze-
gólnych kategorii 
wyglądają nastę-

pująco:

kategoria: 6-9 Ch
I miejsce – Witold Zie-
mer.

kategoria: 10-13 D
I miejsce: Kornelia Mu-
szyńska.

kategoria: 14-16 D
I miejsce: Wiktoria Ko-
towska.

OPEN K
I miejsce – Justyna 
Kreja.
II miejsce – Krystyna 
Sobisz.

OPEN M
I miejsce - Piotr Flak.
II miejsce - Piotr La-
skowski.
III miejsce - Tomasz 
Włuka.
III miejsce - Karol Roga-
czewski.
V miejsce - Bartłomiej 
Kozłowski.

Udało się!
27 finał WOŚP w Gminie Smętowo Graniczne. Zebraliśmy 3773,27 zł. Dziekujemy Mieszkańcom za 
wsparcie, a wolontariuszom ze sztabu #164 przy ZSKR w Swarożynie za pomoc w zbiórce.
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LZS, SKF LZS Pogoń Smętowo, 
Urząd Gminy w Smętowie 
Granicznym.Dyrektor GOKSiR 
Bartłomiej Kozłowski oraz Fran-
ciszek Kaszubowski prezes LZS 
Pogoń Smętowo przywitali 
przybyłych gości i omówili 
zasady, które obowiązywały 
w ciągu cyklu IV zawodów. 
Celem turnieju była populary-

zacja tenisa w naszej gminie, 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom młodzieży 
oraz dorosłym, propagowanie 
zdrowego trybu życia, aktyw-
nego wypoczynku i rekreacji. 
Do klasyfikacji ogólnej pod 
uwagę brany był udział w 
co najmniej trzech turnie-
jach. Rywalizacja był zacięta 

szczególnie pomiędzy za-
wodnikami w kategorii Open. 
Zwycięzcy otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Wójta Gminy 
Smętowo Panią Anitę Ga-
lant oraz GOKSiR Smętowo. 

GOKSiR

WYDARZENIA
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Dnia 08.12.2018 r. odbył się już 
po raz szósty Halowy Turniej 
Mikołajkowy w SP Kopytkowo. 

Wzięli w nim udział młodzi pił-
karze Pogoni. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał 
Prezes SKF-LZS POGOŃ Fran-
ciszek Kaszubowski. Rozgrywki 
między drużynami odbywały 
się w systemie „każdy z każ-
dym”. Mecze dostarczyły 
sporo emocji zarówno piłka-
rzom, jak i kibicom. Wszyscy 
uczestnicy dostali paczki od 
św. Mikołaja oraz gadże-
ty ufundowane przez firmę 
Energa. Dziękujemy piłka-
rzom za wspaniałą atmosferę 
oraz dostarczoną energię!

GOKSiR

VI Halowy Turniej Mikołajkowy KRONIKA
(za okres od 1 grudnia

do 31 stycznia)

Liczba urodzeń:
11 osób:

4 chłopców,
7 dziewczynek.

Liczba zgonów:
9 osób:

5 mężczyzn,
4 kobiety.

W zdrowym ciele zdrowy duch!
W naszej Gminie doskonale pamiętamy tę starą maksymę! 
Prężnie rozwijająca się sekcja piłki nożnej kierowana przez klub 
sportowy Pogoń Smętowo to tylko niektóre z form aktywno-
ści,  z których nasi Mieszkańcy mogą korzystać. GOKSiR ofe-
ruje również zajęcia fitness zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci! Dzisiaj jednak pragniemy przypomnieć Państwu o tre-
ningach koszykarskich, które mamy przyjemność współfinan-
sować. Zajęcia te są całkowicie bezpłatne i odbywają się w 
salach gimnastycznych na terenie szkół w Smętowie Granicz-
nym oraz w Kopytkowie, według poniższego harmonogramu:

Wtorek - 14:45- 16:00 Kopytkowo (klasy 7-8 / 3 gimnazjum) 
Środa - 14:30- 15:30 Kopytkowo (klasy 6)
           - 15:30 - 16:30 Kopytkowo (klasy 4-5)
           - 17:00 - 18:30 Smętowo (klasy 7-8 / 3 gimnazjum)
Czwartek - 15:00 - 16:00 Smętowo (klasy 1-3 -sala korekcyjna).
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